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A) FIS MASTERS PRAVIDLA
Alpské lyžování ("ICR-MASTERS")
MA 1) ZÁSADY
Účelem těchto pravidel je zajistit pro závodníky v Alpském lyžování od 30 let věku ("MASTERS") možnost
- soutěžit s ostatními lyžaři podobného věku a fyzické schopnosti v duchu spravedlnosti a sportovního ducha,
- dosažení dlouho-trvající fyzické kondice a zdraví tím, že nabízí žádoucí cíle,
- přispět k podpoře prostředí přátelství a porozumění mezi sportovci ze všech národů,
- podpořit konkurenceschopnost lyžování po celém světě
MA 2) ZPŮSOBILOST ZÁVODNÍKŮ - FIS MASTERS KÓD
a) věk a členství
Účast je omezena na mužské a ženské lyžaře, kteří jsou členy svých národních lyžařských asociací a
dosáhnou věku 30 let do 31. prosince stávajícího "Soutěžního roku". Soutěžní rok začíná 1. července a
končí 30. června následujícího roku.
Příklad:
Závodník narozený mezi 1. lednem a 31. prosincem 1980 má nárok startovat ve FIS MASTERS závodech
poprvé v roce 2010/2011 (od 1.07.2010).
b) FIS MASTERS kódová čísla
Každý závodník, který se účastní FIS MASTERS závodu musí mít FIS MASTERS
Číselný kód, který se používá pro účely identifikace elektronického přenosu dat.
Logicky jedna osoba má nárok na jeden FIS MASTERS kód.
Pokyny pro získání FIS MASTERS kódového čísla - viz pravidlo MA 52) b)
MA 3) VĚKOVÉ KATEGORIE a TŘÍDY
Organizátoři jsou povinni použít přesné termíny pro jednotlivé kategorie a třídy, resp. pro zařazení závodníků
podle věku (jak je uvedeno v této kapitole) ve všech úředních dokumentech (zejména startovní a výsledkové
listiny).
MUŽI
kategorie A (skupina A):
kategorie B (skupina B):
třída A - 1 (30 - 34)
třída B - 6 (55 - 59)
A - 2 (35 - 39)
B - 7 (60 - 64)
A - 3 (40 - 44)
B - 8 (65 - 69)
A - 4 (45 - 49)
B - 9 (70 - 74)
A - 5 (50 - 54)
B - 10 (75 - 79)
B - 11 (80 - 84)
B - 12 (85 - 89) atd.
ŽENY
kategorie C (skupina C):
třída C - 1 (30 - 34)
třída C - 6 (55 - 59)
C - 2 (35 - 39)
C - 7 (60 - 64)
C - 3 (40 - 44)
C - 8 (65 - 69)
C - 4 (45 - 49)
C - 9 (70 - 74)
C - 5 (50 - 54)
C - 10 (75 - 79)
C - 11 (80 - 84) atd.
Počet účastníků z jednotlivých zemích není omezen. (S výjimkou omezení dohodnutého pro FIS MASTERS
WORLD CRITERIUM.)
MA 4) TRATĚ
Všechny soutěže musí být organizovány na tratích, které mají FIS-homologaci s těmito parametry (výškové
rozdíly):
a) Slalom:
min. 120 m - max.180 m všechny kategorie
Počet tratí: Samostatné trati musí být pro kategorie B / C a A
(World kritérium: Samostatné trati jsou povinné pro každou kategorii)

b) Obří slalom:
min. 250 m - max. 350 m kategorie A
min. 200 m - max. 300 m kategorie B / C
Počet tratí: Samostatné trati pro B / C a A jsou doporučeny.
(World kritérium: Samostatné trati jsou povinné pro každou kategorii)
- Viz pravidlo MA 33)
c) Super-G:
Min. 300 m - max 400 m pro všechny kategorie
Vytýčení trati Super-G musí být vhodné pro MASTERS - kratší, s menším poloměrem zatáček, pomalejší a tedy
bezpečnější, než obvyklé mezinárodní Super-G.
MA 5) VYBAVENÍ - PRAVIDLA a KONTROLY
a) Pravidla pro lyže, podložky vázání, boty
S odkazem na "FIS Specifikace pro závodní vybavení" jsou stanovena následující nejdůležitější MASTERS
pravidla závodního vybavení
Minimální délka lyží a radius
Pro točivé disciplíny jsou minimální délky lyží a radius doporučené (s výjimkou: délky lyží pro Super-G)
a) Slalom (délka, radius):
Muži: 165 cm
Ženy: 155 cm
b) Obří slalom (délka, radius):
Muži: 185 cm - 5 cm tolerance = 180 cm, 27 m
Ženy: 180 cm - 5 cm tolerance = 175 cm, 23 m
c) Super-G:
Minimální délka lyží je povinná, radius doporučený:
Muži: 185 cm bez tolerance, 27 m
Ženy: 180 cm bez tolerance, 23 m
Na Super-G mohou být použity lyže pro obří slalom
Pro všechny disciplíny:
Pro ženy nad 55 a muže nad 65 let věku není omezena délka, šířka ani radius lyží.
Maximální výška lyží/desky a lyžařské boty:
Max. vzdálenost od skluznice k dolní části boty: 50 mm - povinné
Max. vzdálenost od podrážky boty k patě nohy: 45 mm - doporučeno
b) Pravidla pro přilbu viz pravidlo MA 11) (bezpečnost)
c) Kontrola
TD je zodpovědný za kontrolu vybavení sportovců a jeho soulad s pravidly FIS na základě vlastního uvážení.
Na žádost závodníka nebo kapitána týmu je TD povinen kontrolu provézt. Kontroly by měly být prováděny před
startem. TD může přenést tuto povinnost na ostatní členy jury (rozhodčí na startu).
Pokud je protest podán před zahájením závodu poplatek nebude účtován. Je-li však podán po závodě, poplatek
účtován je.
MA 6) PŘIHLÁŠKY
Přihlášky (včetně roku narození, FIS MASTERS kódového čísla a aktuální hodnoty bodů) je třeba zaslat na
formuláři FIS prostřednictvím národní lyžařské asociace tak, aby je organizační výbor obdržel nejpozději 24 hodin
před prvním startem, lépe však 4-7 dnů před prvním startem (World kritérium: minimálně 20 dnů - povinné).
Pozdní přihlášky mohou být přijaty dle uvážení Organizačního výboru.
Národní lyžařské asociace nesou odpovědnost, že jimi přihlášení závodníci mají řádně podepsáno „Prohlášení
závodníka“ na formuláři FIS
Pokud jde o FIS MASTERS kódová čísla viz pravidlo MA 52) c).
MA 7) LOSOVÁNÍ
FIS-MASTERS body se používají k nasazení startovního pořadí závodníků v každé třídě (pravidelné FIS-body se
také uznávají). Startovní pořadí závodníků s nejlepšími body (2 až max. 15 závodníků na třídu; počet určí Jury
podle počtu přihlášených) se losuje. Následují závodníci ve vzestupném pořadí podle bodů. Pořadí závodníků
bez bodů je losováno nakonec.

MA 8) FIS MASTERS BODY
a) FIS body ze závodu
FIS body ze závodu se počítají odděleně pro každou kategorii (A, B a C). Nejrychlejší jezdec každé kategorie
obdrží 0 FIS bodů. Bodová přirážka stanovená podle úrovně závodu se připočte k bodům ze závodu následně.
b) FIS MASTERS listina bodů
FIS MASTERS listina bodů je sestavována a zveřejňována prostřednictvím FIS-Office nejméně jednou za rok, s
využitím nejlepších 2 výsledků z posledních 15 měsíců. Další aktualizované seznamy budou vydávány v průběhu
roku a budou zahrnovat všechny aktuální výsledky až do doby jejich uzavření. Jejich vydání je plánováno na
začátek Soutěžního roku, v listopadu a týden před FIS MASTERS WORLD CRITERIUM.
FIS body se uvádějí podle jednotlivých disciplin, přičemž pro losování Super G mohou být použity FIS body pro
obří slalom.
Všechny FIS MASTES závody, které jsou řízeny FIS-technickými delegáty a jsou uvedeny v FIS-kalendáři obdrží
platnou listinu bodů pro FIS MASTERS.
Pevné bodové přirážky jsou stanoveny pro různé úrovně závodů:
WCM - FIS MASTERS světové kritérium Alpské lyžování
0 bodů
FMC - FIS Masters Cup
0 bodů
ALP - Mezinárodní Alpencup
5 bodů
SAC - Jižní Amerického poháru
20 bodů
MAS - FIS MASTERS závody (všechny ostatní)
40 bodů
(viz také pravidlo MA 58)
MA 9) POČTY KOL V DISCIPLÍNÁCH
a) Slalom
Slalom musí být vytýčen ve 2 kolech a kategorie C / B a A by měly mít samostatné trati. Závod by měl být
organizován tak, aby prohlídka trati jedné kategorie mohla probíhat při závodě kategorie druhé.
Ve výjimečném případě (špatné povětrnostní podmínky) může Jury zrušit konání druhého kola a prohlásit
jednokolový slalom jako platný závod.
b) Obří slalom
Není povinné, aby se obří slalom konal ve dvou kolech.
c) Super-G
Super-G je vždy jednokolové.
MA 10) STARTOVNÍ POŘADÍ a STARTOVNÍ INTERVALY
a) Startovní pořadí
Ženy (kat. C) startují před muži (kat. B). Mladší muži (kat. A) startují poslední. Jury může rozhodnout jinak jen
tehdy, pokud je to výhodné pro C a B. Kategorie startují v obráceném pořadí, starší třídy startují před těmi
mladšími.
Startovní pořadí pro druhé kolo:
Platí "Bibo-pravidlo" - nejrychlejší 5 závodníků z prvního kola (v každé třídě) startuje v obráceném pořadí, ostatní
závodníci následují v pořadí podle časů.
b) Startovní intervaly
Jury určuje startovní intervaly, obvykle 30 sekund.
U mužů nad 75, žen nad 70 a mezi třídami by intervaly neměly být kratší
než 1 minutu. Po viditelně pomalém závodníkovi se doporučuje delší (dvojitý) interval.
MA 11) RIZIKA a BEZPEČNOST
a) Rizika
Všichni účastníci FIS MASTERS závodů se účastní na vlastní nebezpečí. Všichni závodníci musí mít podepsané
„Prohlášení závodníka“ na formuláři FIS, které musí být odevzdané národní lyžařské asociaci.
b) Bezpečnost
Ochranné helmy jsou povinné pro všechny disciplíny.
V případě, že špatné počasí, sněhové podmínky, průběh přípravy nebo viditelnost může ohrozit dokončení
závodu, rozhodne Jury o pokračování, přerušení, odložení nebo zrušení závodu. Nejdůležitější je bezpečnost a
zdraví soutěžících.

MA 12) PŘIDĚLENÍ ZÁVODU a TECHNICKÝ DELEGÁT (TD)
a) Přidělení závodu
O přidělení závodu FIS MASTERS žádá organizátor na formuláři FIS předloženém prostřednictvím své národní
lyžařské asociace. (viz MA 72) - platí pro všechny závody FIS MASTERS)
b) Technický delegát
Technického delegáta jmenuje FIS. Jeho náklady mají být hrazeny organizátory podle ICR 602,5.
Kromě režie závodu a podání TD-zprávy je odpovědností TD, že kompletní výsledky budou zaslány na
následující osoby (v elektronické podobě a vytištěné kopie):
• tajemník FIS MASTERS pro zařazení do FIS MASTERS listiny bodů
• pouze výsledky FIS Masters Cup (včetně světového kritéria) příslušné osobě, zodpovědné za celkový výpočet
bodů FIS Masters Cup
• předseda komise FIS MASTERS
• předsedové komisí MASTERS jednotlivých národních lyžařských asociací
• dále na adresy viz pravidlo MA 58)
Povinností TD je rovněž kontrola vybavení viz pravidlo MA 5) c)
MA 13) ODKAZ NA OBECNÁ PRAVIDLA ICR
Tato Pravidla jsou součástí FIS Mezinárodních soutěžních pravidel.
Všude tam, kde není žádný konkrétní článek FIS MASTERS pravidel, platí obecné ustanovení ICR pravidel.

B) NAŘÍZENÍ a POKYNY PRO ORGANIZACI
I) Obecná nařízení a pokyny pro pořadatele

MA 21) DEFINICE
- "Nařízení" jsou povinná pravšechny pořadatele
- "Pokyny" jsou doporučení, která vychází z dlouholetých zkušeností s organizováním a závoděním FIS
MASTERS a jsou koncipována tak, aby pomohla vyhnout se častým chybám.
MA 22) DRUHY SOUTĚŽÍ
FIS MASTERS závody jsou provozovány pod záštitou Mezinárodní lyžařské federace (FIS) a dělí se takto:
- "FIS WORLD CRITERIUM MASTERS Alpské lyžování" (Symbol WCM), neoficiálně "Mistrovství světa
Masters", pořádá se každoročně
- "FIS MASTERS CUP" (Symbol FMC), cca 20-30 závodů ročně, ženy a muži, spolu s Finále FIS MASTERS
CUPu na konci sezóny v závislosti na termínu mistrovství světa, s konečným slavnostním vyhlášení celkových
vítězů
- "Internationaler Alpencup" (Symbol ALP), 3 - 4 obří slalomy pro muže s konečným slavnostním vyhlášení
celkových vítězů
- Další mezinárodní "FIS MASTERS závody" (Symbol MAS), uvedené ve FIS kalendáři
- Kontinentální Poháry MASTERS (Symbol COC)
MA 23) PRAVIDLA PLATNÁ PRO FIS MASTERS ZÁVODY
- FIS - ICR MASTERS Alpské lyžování - MA 1) - MA 13) viz výše
- FIS - Všeobecné ICR
- Tato "pravidla", včetně "Zvláštních pravidel"
- FIS MASTERS listiny bodů zveřejněné FIS-Office
- Kalendář FIS MASTERS závodů
- Homologace sjezdových tratí
MA 24) FIS-ICR MASTERS SPECIFIKA
1) Zásady
2) Způsobilost závodníků
3) Rozdělení na věkové skupiny a třídy
4) Tratě
5) Vybavení - pravidla a kontroly
6) Přihlášky

7) Losování
8) FIS MASTERS body
9) Počty kol v disciplínách
10) Startovní pořadí a startovní intervaly
11) Rizika a bezpečnost
12) Přidělení závodu a technický delegát (TD)
13) Odkaz na obecná pravidla ICR
MA 25) TECHNICKÉ POŽADAVKY
- Vhodnost sjezdových tratí podle pravidel FIS, jak jsou definovány ve FIS-Homologace pro jednotlivé závody
(SL, OS a Super-G),
- Nejdůležitější je, aby sjezdová trať umožňovala postavení dvou tratí pro SL,
- Kromě velkých akcí je možné použít jednu sadu měřícího zařízení, jeden cílový prostor a jednu skupinu
rozhodčích a techniků,
- Je možné použít jednu trať OS pro všechny kategorie (s výjimkou světového kritéria), přednost ale mají tratě
dvě (pro C/B a A).
MA 26) PŘÍPRAVA ZÁVODU
- Získat souhlas národní lyžařské asociace nejméně jeden rok předem,
- Podat žádost prostřednictvím své národní lyžařské asociace na FIS Formuláři v dubnu nebo květnu,
- Získat kopie všech příslušných pravidel pro MASTERS závody,
- Pokud chcete, navrhnout TD dle vaší preference, který bude jmenován vrchníkem TD národní lyžařské asociace
(TD může pocházet z pořadatelské země),
- Dosáhnout dohody s provozovatelem areálu ve věci snížení poplatků za lanovky pro závodníky a doprovod,
- Ujistěte se, že počítačový software je vhodný pro MASTERS závody a kompatibilní s programy FIS-Office - viz
pravidlo MA 58),
- Připravte podrobný časový rozpis, který bude k dispozici všem zástupcům FIS MASTERS národních lyžařských
asociací a závodníkům (nejméně 3-6 týdnů před akcí nebo při předchozím závodu - viz pravidlo MA 51) ),
- Zajistěte možnost rezervace ubytování (místní turistické centrum), ujistěte se, že mají k dispozici různé cenové
kategorie,
- Konzultujte nejméně jeden měsíc před závodem se zkušenými členy národní lyžařské asociace nebo FIS
podrobnosti o organizaci,
- Zajistěte závodní kancelář a přátelský organizační tým, který MASTERS závodníci ocení
MA 27) DALŠÍ AKTIVITY
- Zajistěte spojení s medii - místní, regionální i celostátní tisk, rozhlas a TV,
- Zajistěte publicitu v místě konání,
- Využijte vlastní a partnerské webové stránky,
- Získejte sponzory pro reklamní plnění - startovní čísla, startovní a výsledkové listiny, poutače, atd.,
- Pokud závody trvají 2 nebo více dní, organizujte společenské akce (např. cocktail party) pro závodníky, ideálně
mezi 18 a 19:30 hodin. spojené s předáváním cen (zde mohou být rovněž oznámeny případné změny časového
programu),
- Při vyhlašování výsledků zajistěte ceny pro 3 nejlepší v každé třídě (případně 5 na významných závodech) a pro
vítěze v každé kategorii,
- Vyhlášení výsledků poslední den závodů by mělo proběhnout co nejdříve po dojezdu posledního závodníka
(kategorie) v cílovém prostoru, tak aby závodníci mohli co nejdříve odcestovat.
MA 28) POPLATKY
V případě přidělení FIS MASTERS závodů jsou organizátoři povinni odeslat neprodleně FIS stanovený poplatek
prostřednictvím své národní lyžařské asociace.
Po ukončení závodu jsou organizátoři povinni uhradit bez dalšího upozornění "Mezinárodnímu FIS MASTERS
fondu " část startovného vybraného od účastníků závodu. Současně jsou povinni odeslat výpočet poplatku spolu
s výsledkovými listinami poštou na předsedu FIS MASTERS Committee.
Poplatek je splatný do dvou týdnů od posledního závodu ve prospěch:
Klient
FIS – International Ski Federation
Banka
Credit Suisse AG

Adresa banky
Via Maistra 6, 7500 St. Moritz, Switzerland
IBAN
CH13 0483 5040 6292 3201 4
BIC (SWIFT)
CRESCHZZ75C
Veškeré převodní poplatky musí hradit plátce.
Výše poplatků:
FIS Masters Cup:
Euro 1,50 za závodníka a závod
Int. Alpencup:
Euro 0,75 za závodníka a závod
další FIS závody:
Euro 0,50 za závodníka a závod
Bankovním převodem musí být poplatky vypořádány "bez poplatků pro příjemce".
Až do okamžiku úhrady poplatků za předchozí závod nejsou organizátoři oprávněni organizovat žádný další FIS
MASTERS závod.
Mezinárodní FIS MASTERS Fond je řízen FIS MASTERS Committee a čerpání prostředků je vázáno ve
prospěch mezinárodních FIS MASTERS závodů (např. ceny pro vítěze FIS MASTERS CUPu).

II) ZÁVODNÍ TRATĚ
MA 31) STAVBA TRATÍ
Organizátor odpovídá za to, že závodní trať bude vytýčena zkušeným stavitelem. Obecné ICR-pravidlo platí s
výjimkou, kdy existují zvláštní ICR MASTERS Pravidla (např. týkající se převýšení, charakteristiky apod.)
- Plynulá a rytmická trať by měla sledovat vertikální linii a vyhnout se možným úskalím,
- Nevhodné jsou velmi rychle trati s nebezpečnými skoky,
- Nevhodná jsou zvláštní opatření pro snížení rychlosti, jako ostré zatáčky a dlouhé traverzy,
- Všechny tratě by měly mít tvrdý, strojově upravený povrch, nejlépe s umělým zasněžováním, technická četa by
měla zajistit rovné podmínky pro všechny závodníky (viz MA 43) b),
- Počet změn směru by měl odpovídat pravidlům pro jednotlivé závody MASTERS a respektovat povahu terénu,
podmínky a schopnosti závodníků,
- Všechny závodní trati musí mít FIS-homologaci pro příslušnou disciplínu,
- V závodě by měla být rozhodující dovednost a dobrá technika, nikoliv pády a diskvalifikace! První prioritou musí
být bezpečnost účastníků.
MA 32) SLALOM
- Jsou doporučeny otevřené, rytmické tratě s cílem vyhnout se příliš mnoha pádům,
- Viz Pravidlo MA 4) a) týkající se samostatných tratí pro kategorie C / B a A,
- Doporučený časový rozpis (pokud je k dispozici jeden sbor rozhodčích a techniků):
- 1. kolo pro kategorie C/ B, po němž následuje
- 1. kolo pro kategorii A, současně prohlídka 2. kola kategorií C/B
- 2. kolo pro kategorie C/B, ve stejné době prohlídka 2. kola kategorie A
- 2. kolo pro kategorii A.
Startovní pořadí druhého kola viz pravidlo MA 10) a)
MA 33) OBŘÍ SLALOM
- Může být jedno nebo dvoukolový (v jednom dni). Pro startovní pořadí 2. kola se využije "Bibo-pravidlo", viz
Slalom, resp. MA 10) a),
- V ideálním případě by měly být 2 samostatné trati pro kategorie C/B a A. Není-li to možné, je přijatelné použít
zkrácenou verzi trati kategorie A pro kategorie B / C. V tomto případě startuje nejprve kategorie C/B, po úpravě
pak kategorie A. Pokud bude trať po kategoriích C/B zničena (koryta, díry), doporučuje se otočit nebo posunout
vnitřní tyče (ne více než o 1 metr). Nezmění se tak pořadí změn směru a nemusí proběhnout další prohlídka trati.
Z důvodu zabránění protestům by to mělo být dohodnuto na Team Captain´ Meetingu (viz MA 43) b),
- Doporučený startovní interval: 30 sekund - viz pravidlo MA 10) b)
MA 34) SUPER-G
- Vyhněte se extrémní rychlost, riskantním skokům, příliš zvlněným tratím a nebezpečným pasážím. Dbejte na
velikost a bezpečnost cílového prostoru. Nestavte průjezdné brány!

- MASTERS Super-G musí být postaven podle schopností MASTERS závodníků – má být kratší, s menším
poloměrem zatáček, pomalejší a bezpečnější než obvyklé mezinárodní Super-G. Je třeba uvážit, že je povoleno
užití lyží na OS s radiusem 21 m - viz pravidla MA 4) c) a MA 5) c),
- Výše uvedené pravidlo má přednost před požadovaným počtem bran, jak je uvedeno v obecných ICR
pravidlech.

III) VLASTNÍ ZÁVOD
MA 41) WARM UP
Volné lyžování na uzavřené závodní trati je zakázáno a musí být přísně kontrolováno.
Pokud je to možné má být poskytována paralelní warm-up trať.
MA 42) PROHLÍDKA TRATI
V případě měkké trati, kdy by mohlo dojít k jejímu poškození, může být zakázána prohlídka v branách. Toto
rozhodnutí nestačí oznámit na Team Captains ' Meetingu, ale musí s ním být seznámeni všichni závodníci
(rozhlasem nebo na startu). Doporučuje se rovněž šikmo napíchat tyče v branách.
MA 43) STARTOVNÍ INTERVAL a ÚPRAVA TRATĚ
a) startovní interval
Startovní interval by měl být přizpůsoben schopnostem jednotlivých závodníků, nejkratší přípustný startovní
interval je 30 sekund - viz pravidlo MA 10) b)
b) úprava tratě
V každém závodě, startují-li jednotlivé kategorie ve stejné trati, má být závod přerušen nejméně na 10 minut mezi
kategoriemi C a B (v případě účasti více než 25 žen). V případě, že kategorie A startuje na stejné trati, musí být
poskytnuta dostatečná doba na její úpravu. V případě koryt nebo děr je možno posunout vnitřní tyče až na
minimální vzdálenost (beze změn směru a počtu změn směru jízdy), aby byla trať „čistá“. V tomto případě je
možno využít pravidlo MA 33) (pokud jde o dodatečnou prohlídku trati).
Musí být k dispozici dostatečný počet techniků k trvalé úpravě trati stahováním mezi závodníky. Pokud je to
nutné, trať je třeba upravovat hrably a lopatami.
MA 44) ČASOVÝ POSTUP
Speciálně pro Slalom: přerušení mezi dvěma koly by mělo být co nejkratší, plánujte přestavbu a prohlídku trati 2.
kola ihned po ukončení prvního kola.

IV) ORGANIZACE
MA 51) PROGRAM ZÁVODU A SLED ZÁVODŮ
a) program závodu
Měl by být předložen ve 2 jazycích, včetně angličtiny, a musí obsahovat:
- Název závodu, organizátora, místo konání (areál), termín konání
- Organizační výbor, rozhodčí, sponzory
- Časový program závodu a Team Captains' Meetingů
- Uzávěrka přihlášek - viz pravidlo MA 6) - a adresy pro jejich zasílání
- Startovné a náklady na skipas
- Technické údaje o závodních tratí a jejich umístění
- Podrobnosti o vyhlášení výsledků a doprovodném programu
- Adresu pro možnost rezervace ubytování, vč. e-mail, tel. nebo fax ubytovací kanceláře
- Příjezd (např. silniční mapa, plán areálu, mapa oblasti)
b) časový program
V případě pořádání 2 nebo více závodů najednou je vhodné plánovat nejméně časově náročné akce (OS?) na
poslední den pro usnadnění předčasného odjezdu závodníků.

MA 52) PŘIHLÁŠKY, FIS KÓDY a STARTOVNÉ
a) přihlášky
- Viz pravidlo MA 6) o přihláškách,
- Kapitán týmu musí zkontrolovat skutečnou účast svých závodníků pro každý závod, aby maximálně eliminoval
neúčast na startu,
- Vedoucím MASTERS národních lyžařských asociací se doporučuje zavést vhodná a přiměřená opatření pro
závodníky, kteří se notoricky nedostavují na závody a neplatí startovné, i když se před tím přihlásili.
b) FIS MASTERS kódová čísla
- Viz pravidlo MA 2) b),
- Přihlášky musí obsahovat u každého závodníka FIS MASTERS kódové číslo. Pro nové závodníky bude na
základě žádosti národní lyžařské asociace na FIS-Office (alpine@fisski.ch) přiděleno kódové číslo obvykle tentýž
den, během úředních hodin. Případně může být žádost vyřízena online (také o víkendech, více FIS koordinátor
pro přihlášení alpských disciplin). V žádosti je třeba správně uvézt jména, pohlaví, státní příslušnost a rok
narození.
c) startovné
V současné době nesmí překročit € 15, - (nebo ekvivalent) na závod a osobu. Startovné se vybírá při rozdávání
startovních čísel (viz také pravidlo MA 75) o světové kritériu).
d) vracení startovného
V případě zrušení závodu (viz MA 75) b) platí povinnost vrátit startovné na všech závodech FIS MASTERS
MA 53) TEAM CAPTAIN´s MEETING a LOSOVÁNÍ
- Team Captain´s meetingy by měly začít v cca 17 hodin a skončit před večeří nebo případnou recepcí či
slavnostním vyhlášením. Den před prvním závodem by měl Team Captain´s meeting začít nejdříve v 18 nebo 19
hodin, aby se všichni stihli včas ubytovat. Současně by měly být oznámeny případné změny programu,
- Účastnit se Team Captain´s meetingů by měli pouze kapitáni týmů, ledaže by byl dostatečný prostor pro ostatní
účastníky,
- Losování - viz pravidlo MA 7).
MA 54) RACE OFFICE a INFORMACE
- Závodní kancelář by měla být snadno k nalezení s jasně stanovenou dobou otevření,
- Informační tabule by měly být dobře přístupné a umístěné mimo kancelář. Vhodné je rovněž jejich umístění na
sjezdovce u stanice lanovky (horní nebo spodní). Kapitáni týmů nemohou někdy zajistit řádné informování všech
účastníků, kteří přijíždí individuálně a bydlí na různých místech,
- Základní informace jsou: časový rozpis, provozní doba vleků, výdej startovních čísel (místo a čas), vyhlášení
výsledků, přístupové trasy, startovní listiny, výsledky, doprovodný program.
MA 55) MÍSTNOST na PŘÍPRAVU LYŽÍ
Zejména pro velké soutěže by měly být k dispozici místnosti na přípravu lyží, zejména pokud jsou hotely schopné
poskytnout takové vybavení.
MA 56) STARTOVNÍ ČÍSLA
- Závodníci si budou startovní čísla vyzvedávat jednotlivě. Proto je třeba, aby vydávání startovních čísel bylo
velmi dobře organizované. Současně s výdejem startovních čísel je vybíráno i startovné a platby za skipasy.
Doporučuje se rozdělit výdejní místa podle kategorií (A, B, C) a mít dostatečné množství pomocníků,
- Startovní listiny by měly existovat samostatně pro každou kategorii
- U velkých soutěží je možné zvažovat distribuci části startovních čísel v závodní kanceláři večer před závodem.
MA 57) VÝSLEDKOVÁ TABULE v CÍLY
- Důležité – výsledková tabule musí být na bezpečném místě v prostoru cíle,
- Výsledky se zveřejňují pro každou třídu zvlášť,
- V cílovém prostoru by mělo být vícejazyčné hlášení,
- Doporučuje se využít elektronický displej s výsledky.
MA 58) VÝSLEDKY a PŘIRÁŽKY
a) Výsledkové listiny
- Ve výsledkové listině musí být u každého závodníka identifikace, tj. startovní číslo, národnost a rok narození

(pozor na správný pravopis jména),
- Výsledkové listiny by měly distribuovány v dostatečném počtu a co nejdříve (nejpozději před večerním
vyhlášením),
- Závodníci musí být správně rozděleni do příslušných tříd věku (30 - 34, 35 - 40, 40 - 44 atd.). Kategorie B / C by
měly být zveřejněny odděleně od kategorie A.
b) Přirážky
- Přirážky za závod se nepočítají, všechny závody masters jsou považovány za "nula-bodové". Z každého závodu
tedy budou 3 závodníci s nulou bodů, jeden pro každou kategorii C, B a A,
- Bodové přirážky stanovené podle úrovně závodů jsou připočítávány při zápisu výsledků do FIS MASTERS
listiny bodů - viz pravidlo MA 8).
c) Rozesílání výsledků
- Jedna sada všech úředních výsledků se zasílá elektronicky pomocí FIS kompatibilního formátu - XML – na
alpineresults@fisski.ch
- pro zápis do FIS MASTERS listiny bodů
- pro uveřejnění na webu FIS
- pro výpočet celkového pořadí FIS MASTERS CUPu
- Zprávy TD se posílají neprodleně na alpine@fisski.ch
- Tištěné kopie výsledků se zasílají na adresu:
1) pro kontrolu
Paní Tatjana Luessy
FIS - Mezinárodní lyžařské federace
Blochstraße 2
CH-3653 Oberhofen / Thunersee
Švýcarsko
2) na předsedu komise FIS MASTERS závodů
Stefano Arnhold, sarnhold@tectoy.com.br
3) Předsedovi/zástupci MASTERS pořádající národní lyžařské asociace
MA 59) VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
- Viz také pravidlo MA 27),
- Vyhlášení vítězů a předání cen by mělo být provedeno slavnostním způsobem za použití tradičních "stupňů
vítězů", při zabezpečení přístupu diváků, ozvučení a event. doplněno hudebním doprovodem,
- U jednodenních závodů by měla být organizována krátce po závodě v cílovém prostoru nebo v blízkém okolí
(restaurace),
- U dvoudenních závodů se doporučuje uspořádat koktejl nebo raut po prvním závodě (18:00) a zajistit účast
zástupců místní honorace s projevy a předáním ocenění za závod. Druhý den může být vyhlášení poněkud kratší
v blízkosti prostoru cíle, krátce po závodě tak, aby účastníci mohli dříve odjet domů,
- Při delších soutěžích postupujte obdobně jako u dvoudenních závodů,
- Vyhlašují se a ceny obdrží zpravidla 3 nejlepší v každé třídě (případně 5 při významnějších závodech), vyhlášen
může být i nejlepší čas dne a / nebo vítěz každé kategorie.
MA 60) DOPROVODNÝ PROGRAM
- Viz také pravidlo MA 27),
- Je velmi důležité, aby každý FIS MASTERS závod nabídl možnost nejen závodit, ale i setkat se se závodníky
z jiných zemí. Proto je doporučeno
- v případě jednodenních a dvoudenních závodů vyhlášení výsledků spojit s párty - viz pravidlo MA 59),
- v případě vícedenních závodů uspořádat dvě nebo více společenských akcí (uvítací koktejl a závěrečný
banket, zejména u Světového kriteria),
- organizovat společenská setkání po večeři a před prvním závodem se ukázala jako nepopulární.
MA 61) SPONZOŘI
Smlouvy a plnění ze strany sponzorů a partnerů jsou plně na uvážení organizátora.

C) "FIS MASTERS WORLD CRITERIUM v Alpském lyžování"

SPECIFICKÁ PRAVIDLA
MA 71) OFICIÁLNÍ NÁZEV
Anglicky: "FIS World Criterium MASTERS Alpine Skiing"
Německy: "FIS Weltkriterium MASTERS Ski Alpin"
Francouzsky: "FIS Criterium Mondial MASTERS Ski Alpin"
Italsky: "FIS Criterium Mondiale MASTERS Sci Alpino"
Úplný oficiální název musí být používán ve všech oficiálních tiskovinách: startovní a výsledkové listiny, rozpis
závodu, medaile, diplomy atd. ,
Lidový název "Mistrovství světa MASTERS ", může být použit pouze jako neoficiální (podnadpis).
MA 72) PŘIDĚLENÍ a ČETNOST
- Na základě žádosti národní lyžařské asociace,
- Světové kritérium je přiděleno národní lyžařské asociaci (nese odpovědnost) a pořadateli,
- Přijetím přidělení vyslovují oba souhlas s následujícími FIS-pravidly a v rámci příprav s případnými pokyny FIS
MASTERS Racing committee (nebo jejího předsedy),
- Pořadatel může být pověřen organizací Světového kritéria na základě předchozí organizace alespoň jednoho
dvojzávodu FIS MASTERS CUPu (výjimky uděluje FIS MASTERS Racing committee),
- Umělé zasněžování musí být k dispozici na všech závodních tratích,
- Světové kritérium musí být organizováno každoročně, pokud možno na konci března, a to s délkou trvání 5 – 6
dnů s následujícím programem - Super-G, OS a SL, plus další OS v rámci FIS MASTERS CUPu. Výsledky
Světového kriteria se započítávají do FIS MASTERS CUPu.
MA 73) LIMITY pro ÚČAST
a) Pro pořadatele
- Počet závodníků je omezen na cca 400 až 500 v závislosti na možnostech a kvalitě organizace. Výjimky musí
být předem schváleny FIS MASTERS Committee,
- Pokud by bylo přihlášeno méně než 400 závodníků je vhodné, aby pořádající lyžařská asociace rozdíl doplnila,
- V případě, že je přihlášených závodníků příliš mnoho, je nutné požádat předsedu FIS MASTERS Committee o
stanovení limitů pro„silné“ národy, jejichž cílem je pomoci organizátorům zajistit zvládnutelný počet účastníků.
b) Pro týmy
- Startovat na Světovém kriteriu mohou pouze závodníci s FIS MASTERS body,
- Povoleny jsou následující výjimky:
- každý stát může přihlásit do týmu nejvýše plus 20% závodníků bez bodů (Příklad: 40 plus 8),
- státy, které přihlásí méně než 10 závodníků s body mohou doplnit svůj tým do kvóty 10 závodníků bez
procentního omezení.
MA 74) FIS INSPEKCE
- Organizátoři jsou povinni na své náklady pozvat FIS MASTERS inspektora (předseda FIS MASTERS
Committee nebo jiná jím pověřené osoba) ke kontrole a případné pomoci zlepšit organizaci. Inspekce by měla
proběhnout 4 - 8 týdnů před zahájením akce,
- Inspekce se týká následujícího: závodní trati, sněhové podmínky, zasněžování, homologace, cílový prostor,
dostupnost, časomíra, startovní pořadí pro druhé kolo - viz pravidlo MA 78), poplatky pro závodníky (startovné,
skipas, ubytování), časový rozpis, očekávaný počet účastníků, kvóty závodníků z pořádající země, umístění
závodní a ubytovací kanceláře, možnosti ubytování, místnosti pro mazání lyží, doprovodný program, medaile a
ocenění,
- Součástí inspekce je i diskuze o vlastní organizaci, stavitelích tratí, rozhodčích, technicích, záchranném
systému, lékaři závodu, přítomnosti záchranné helikoptery, nemocnici a případné pomoci při zajištění klíčových
lidí pro organizátora s ohledem na pravidla a postupy, aby celá akce proběhla úspěšně,
- Pro výpočet nákladů na inspektora se použijí pravidla pro náhrady pro technické delegáty,
- Doporučuje se, aby se inspekce zúčastnil i TD nominovaný na Světové kritérium.
MA 75) UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK a UHRAZENÍ POPLATKŮ
a) Uzávěrky přihlášek
- Předsedové národních lyžařských asociací jsou povinni poskytnout odhady počtu nominovaných předsedovi FIS

MASTERS Committee za začátku zimní sezóny. Ten následně zkonzultuje celkový počet účastníků
s organizátory,
- Definitivní uzávěrka přihlášek je 20 dní před prvním závodem.
b) Uhrazení poplatků
- Startovné hradí závodníci individuálně po příjezdu výměnou za jejich závodní číslo nebo skipass - viz též
pravidlo 52) c). Organizátoři jsou oprávněni vybírat startovné od závodníků před prvním závodem pro všechny
disciplíny, na které jsou přihlášeni. Na přihlášce je bezpodmínečně nutná přesná specifikace závodů u každého
závodníka!
- Pokud je závod zrušen v den konání závodu a trať již byla vytýčena, je třeba najít shodu mezi Jury a
organizátorem ohledně výše vracení startovného – viz též pravidlo MA 52) a) o povinnosti Kapitána týmu
napomoci snížení počtu DNS.
MA 76) MEDAILE
- Organizátoři jsou povinni zajistit medaile v provedení zlatá, stříbrná a bronzová pro 3 nejlepší závodníky v
každé třídě,
- Medaile musí mít vzhled odpovídající úrovni mistrovství světa (doporučený průměr min. 75 mm).
- Na jedné straně medaile musí být uveden oficiální název akce (v souladu s pravidlem MA 71) s tím, že "Alpské
lyžování" může být vynecháno), místo a rok konání,
- Rovněž musí být na medaili uvedena kategorie, třída a pořadí,
- Kromě medailí se může předávat diplom (obrázek nebo znak) s motivem resortu nebo logem sponzora (nemělo
by být dominantní). Vzor nebo návrh musí být schválen předsedou FIS MASTERS Committee před objednáním
výroby.
- Slavnostní předávání cen by měla probíhat způsobem odpovídajícím mistrovství světa.
MA 77) BANQUET
Jako součást doprovodného programu by měla být (nejlépe sponzorsky zajištěná) večeře (Banquet). Nejlépe ke
konci akce, nikoliv však v den očekávaného odjezdu. Je-li součástí večeře slavnostní vyhlášení výsledků a
předávání cen, musí být umožněn vstup bez placení.
MA 78) PERSONIFIKACE STARTOVNÍCH ČÍSEL
Obvyklý postup - rozdávání a sběr startovních čísel podle startovní listiny každý den závodu vyžaduje dobrou
organizaci a mnoho pomocníků (viz také pravidlo MA) 56). Nicméně, tento systém usnadňuje práci rozhodčích při
identifikaci závodníků na trati i v cíli.
"Personifikace" startovních čísel:
S ohledem na velké startovní pole závodníků na Světovém kritériu může být užitečné přidělení jednoho
startovního čísla pro celou akci (identifikace závodníka, možno ponechat jako suvenýr). Toto opatření může
ušetřit fronty a mnoho hodin strávených rozdáváním a sběrem startovních čísel. Tento systém však může být
úspěšný pouze tehdy, pokud organizátor dodrží tato opatření:
a) Startovní listina:
Kromě zařazení závodníků v pořadí podle losování musí být ve druhém sloupci uvedeno jeho skutečné startovní
číslo,
b) Projetí trati:
Aby se předešlo sporům, zda závodník projel správně trať, musí každý brankový rozhodčí ve startovní listině
označit, zda závodník správně projel branky a ujistit se se sousedními rozhodčími, že správně identifikoval jeho
startovní číslo,
c) Aby se zabránilo duplicitě startovních čísel doporučuje se použít pouze jednu kompletní sadu pro celé
startovní pole, případně dvě sady jasně různých barev, pro B / C a A,
d) Startovní čísla řadit vzestupně v pořadí od "starých k mladým" (podle ročníku narození), napřed ženy pak
muži, v pořadí kategorií (C, B a A). To pomáhá závodníkům při identifikaci věkových skupin a orientaci
startovního pořadí.

D) "FINÁLE FIS MASTERS CUP"
SPECIFICKÁ PRAVIDLA

MA 81) FIS MASTERS CUP
Každý rok je v každé třídě vyhlašován "Celkový vítěz FIS MASTERS CUPu ". Ve všech závodech FIS Masters
Cup (cca 20-30 za soutěžní rok, z toho 4 jsou vyhrazeny pro Severní Ameriku a 2 pro Jižní Ameriku), získává
prvních 15 závodníků v každé třídě FMC-body, které se sčítají po celý soutěžní rok.
MA 82) FMC BODY - VÝPOČET
Vítězem se stává ten závodník, který má na konci soutěžního roku nejvyšší počet FMC bodů (započítává se 9
nejlepších výsledků bez ohledu na disciplínu). Minimální počet výsledků pro započítání do celkového pořadí je 6,
(DNF a DSQ se neuvažuje).
FMC body za pořadí:
1. = 25, 2. = 20, 3. = 15, 4. = 12, 5. = 11 atd. až do 15. = 1.
MA 83) ZDVOJENÉ FMC BODY za FINÁLE FIS MASTER CUPu
Ve finále FIS MASTERS CUPu (zpravidla SL a OS) získávají závodníci dvojnásobek FMC bodů, jak jsou
definovány v pravidle MA 82)
FMC body za pořadí ve finále FIS MC:
1. = 50, 2. = 40, 3. = 30, 4. = 24, 5. = 22 atd. až do 15. = 2
Pokud je finále FIS MC pořádáno v rámci světového kritéria, získávají závodníci zdvojené body pouze za
samostatný (dodatečný FIS MC závod - většinou OS). Nebude-li se další FIS MC závod v rámci světového
kritéria konat, nebudou se zdvojené body přidělovat.
MA 84) ROVNOST BODŮ
V případě rovnosti FMC bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí pro stanovení konečného pořadí následující systém:
a) Vítězem je závodník, který má nižší součet FIS bodů z 9 započítávaných závodů
b) V případě opětovné rovnosti bodů bude dále uvažován FIS bodově nejlepší výsledek na 10. nebo 11., atd.
místě,
Příklad:
Závodník má 8 prvních míst a 3 druhá místa. Pokud dojde k rovnosti bodů, počítají se body z 8 prvních míst (bez
ohledu na to, zda některé z jeho další míst je lépe bodově hodnoceno). Jako devátý výsledek se počítá nejlépe
hodnocené druhé místo. V případě opětovné rovnosti se porovnávají další nejnižší dosažené FIS body
c) Stejné pravidlo platí (nejnižší součet FIS bodů) v případě, že 2 a více závodníků dosáhne stejného součtu
bodů z různého počtu závodů (může být ze 6, 7, 8 nebo 9 závodů).
Při rovnosti FMC bodů na dalších místech se pořadí dále nerozlišuje.
MA 85) POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
" Finále FIS MASTERS CUPu " se koná každoročně na konci soutěžního roku.
Organizátor je povinen zorganizovat 2 - 3 závody (SL, OS, případně i Super-G) s tím, že posledním závodním
dnem je sobota. (Den závěrečného banketu.)
MA 86) ZAKONČENÍ - CELKOVÁ KLASIFIKACE
Organizátor obdrží souhrnnou klasifikaci obsahující všechny předchozí MASTERS CUP závody až do poslední
akce. V případě, že příslušný expert výpočtu FIS MATERS bodů nebude mít možnost zúčastnit se finále je
organizátor zodpovědný za dopočítání celkové klasifikace mezi posledním závodem a banketem. Software pro
výpočet dodává FIS. Celková konečná klasifikace musí být hotová před slavnostním vyhlášením výsledků.
MA 87) CENY
FIS MASTERS Committee dodá ceny pro první 3 vítěze celkového pořadí v každé třídě. Kromě toho FIS dodá
vhodné diplomy, kde organizátor doplní jména závodníků, národnost, pořadí a dosažený počet FMC bodů (pokud
to nebude možné zajistit pro všechny účastníky ocení při slavnostním ceremoniálu alespoň 5 v každé třídě,
zbytek může být zaslán později).
MA 88) SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Součástí sobotního slavnostního vyhlášení výsledků je vyhlášení výsledků posledního závodu (ocenění zajišťuje
a předává pořadatel) po kterém následuje vyhlášení celkového pořadí (ocenění zajišťuje FIS a předává zástupce
FIS MASTERS Committee spolu se zástupci MASTERS národní asociace a předsedou organizačního výboru

závodu). Slavnostní vyhlášení je zakončeno banketem. (Nepodaří-li se organizátorovi zajistit banket sponzorsky
mohou být náklady rozúčtovány závodníkům.)

